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UCHWAŁA NR .................. .. 
RADY MIAST A GLIWICE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ud2ielenia pomocy rzeczowej Miastu Buczn 

Na podstawie art. l O ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmfonym (t.j. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.), w związku z art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pat1stwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), na wniosek 
Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się Miastu Bucza w Ukrainie pomocy rzeczowej polegającej na nieodpłatnym przekazaniu 
pojazdu Mercedes Vito I 13; rok produkcji 1999, VlN: VSA63809413238191 , stanowiącego mienie Miasta 
Gliwice. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 98 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek 
samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz związek metropolitalny 
mogą udzielać pomocy obywatelom Ukrainy i wsparcia społecznościom lokalnym i regionalnym innych 
pa11stw. W myśl art. 1 O ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym podstawą udzielenia tej 
pomocy jest uchwała organu stanowiącego gminy, związku międzygmi nnego lub właściwego organu 
statutowego stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 

Od początku konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy priorytetowa dla miasta Gliwice stała się realizacja 
zadań pomocowych, związanych z rozwijającym się kryzysem uchodźczym i humanitarnym. W związku 
z wnioskiem Mera Miasta Bucza o wsparcie, proponuje się przekazanie pomocy rzeczowej w postaci pojazdu 
samochodowego stanowiącego mienie Miasta Gliwice. 
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